ĐĂNG KÝ KIÊM HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG
QUỐC TẾ VISA INFINITE

Ngày

-

Số hợp đồng

-

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh …
Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây (Thông tin dấu (*) là bắt buộc)

1. Thông tin yêu cầu*
 Dặm thưởng

a. Hình thức quy đổi điểm thưởng*

 Tiền thưởng

Mã GLP

b. Hạn mức tín dụng đề nghị *

VND

Bằng chữ
c. Hình thức đảm bảo phát hành thẻ *
 Không có đảm bảo

 Có đảm bảo một phần

 Đảm bảo toàn bộ

 Nhóm 2: 19,999,000 VND

 Nhóm 3: 9,999,000 VND

d. Nhóm phí thường niên

1

 Nhóm 1: 29,999,000 VND

e. Hộp thẻ
 Màu đen in nhũ vàng

 Màu
Có đảm
đỏ in
bảonhũ
một
bạc
phần

f. Hình thức quà tặng Welcome gift *
 Dặm thưởng VNA

 Thẻ hội viên Accor Plus

Mã GLP

2. Thông tin cá nhân
Họ và tên* (như trên CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Chứng minh sỹ quan QĐNDVN)
Tên trên thẻ (chữ IN HOA, không dấu, trùng với họ tên hoặc họ tên viết tắt các chữ cái đầu của họ đệm, tối đa 21 ký
tự kể cả khoảng trắng)*
Quốc tịch*

Ngày sinh

Giới tính*  Nam  Nữ

Số người phụ thuộc tài chính*:

-

Nơi sinh*

-

MS Thuế TNCN

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/ Chứng minh sỹ quan QĐNDVN*
Ngày cấp*

-

Nơi cấp*

-

Dành cho người nước ngoài
Số tham chiếu thị thực

Ngày hết hạn lưu trú tại Việt Nam

-

-

Địa chỉ thường trú*
Địa chỉ cư trú hiện tại (nếu khác)*
Thời gian ở địa chỉ cư trú

Năm

Tháng

2

ĐT nhà riêng

E-mail*3

ĐTDĐ*

Trình độ học vấn*

 Dưới THPT

 THPT

 Trung cấp/ Cao đẳng

 Đại học/Sau Đại học

Tình trạng hôn nhân*

 Độc thân

 Kết hôn

 Ly dị

 Khác (ghi rõ)

 Nhà thuê

 Nhà bố mẹ  Mua trả góp

Loại nhà đang sở hữu*  Nhà riêng
Phương tiện giao thông*

 Ô tô (thuộc sở hữu cá nhân)

 Ly thân
 Xe máy

 Khác (ghi rõ)
 Giao thông công cộng

Họ tên mẹ hoặc Tên trường tiểu học đầu tiên* (dùng để xác minh chủ thẻ)

1

Tần suất sử dụng các ưu đãi đặc quyền/năm sẽ phụ thuộc vào mức phí thường niên khách hàng lựa chọn đóng, cụ thể:
Mức 29,999,000 VND: Dịch vụ phòng chờ không giới hạn, dịch vụ đón tiễn sân bay 8 lần, Golf/Spa 5 lượt
Mức 19,99,.000 VND: Dịch vụ phòng chờ không giới hạn, dịch vụ đón tiễn sân bay 8 lần, Golf/Spa 2 lượt
Mức 9,999,000 VND: Dịch vụ phòng chờ 6 lần, dịch vụ đón tiễn sân bay 1 lần, Golf/Spa 1 lượt
2
Tôi/chúng tôi đồng ý rằng đây là số điện thoại chính thức đăng ký với Ngân hàng (có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo phương thức do Ngân hàng quy định). Các yêu cầu của
Khách hàng thông qua số điện thoại đã đăng ký sẽ có giá trị ràng buộc Khách hàng về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ Hợp đồng.
3
Sao kê hàng tháng sẽ được gửi tới địa chỉ email đăng ký ở trên.

Thông tin người liên hệ phụ (Trong trường hợp không liên hệ được với chủ thẻ)
Họ và tên

ĐTDĐ

3. Thông tin nghề nghiệp
Nghề nghiệp*  Chủ Doanh nghiệp/ Lãnh đạo - Quản lý

 Công chức/ Nhân viên Văn phòng

Cơ quan hiện tại*

Loại hình doanh nghiệp*

Địa chỉ cơ quan*

Điện thoại cơ quan*
 < 1 năm

Hợp đồng lao động*

 1 -3 năm

 Không xác định thời hạn

 Tự doanh

 Khác (ghi rõ)

Vị trí công tác*
Thời gian làm việc tại cơ quan hiện tại*

Năm

Lương hàng tháng (A)*

Tháng
Các khoản thu nhập hàng tháng khác (B)*

Hình thức nhận lương hiện tại*
 Tiền mặt

 Chuyển khoản qua BIDV

Thâm niên công tác*(tính từ khi bắt đầu đi làm)

 Chuyển khoản qua Ngân hàng ……...

Năm

Tháng

Tên đơn vị công tác gần nhất trước đây
4. Thông tin tín dụng
Số lượng thẻ tín dụng đang sở hữu
Quan hệ tín dụng với BIDV

 1-2

 3-5

 Có  Không

 Nhiều hơn 5

 Không có

Quan hệ tín dụng tại Tổ chức khác

 Có

 Không

5. Thông tin người tham chiếu (Vợ/chồng hoặc người khác nếu chưa kết hôn)
Họ và tên*

Quan hệ với chủ thẻ chính*

Số CMND/Hộ chiếu*

Ngày cấp*

-

-

Tên cơ quan*

Nơi cấp*
ĐTDĐ*

Địa chỉ cơ quan*
6. Thông tin tài sản ký quỹ
Số tiền ký quỹ
Bằng chữ
Tài khoản ký quỹ

Chi nhánh mở tài khoản

Bên ký quỹ đồng ý để BIDV phong tỏa tài khoản ký quỹ này để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Bên ký quỹ
đối với các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng. Bên ký quỹ cam đoan tài sản ký quỹ thuộc quyền sở hữu hợp
pháp của Bên ký quỹ và tài sản ký quỹ không sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào để đảm bảo cho bất kỳ một nghĩa
vụ nào khác; không bị tranh chấp về quyền sở hữu.
7. Thông tin tài sản cầm cố
 Thuộc sở hữu Bên vay
 Thuộc sở hữu Bên vay và có đồng chủ sở hữu
 Thuộc sở hữu của Bên thứ ba
Họ và tên Đồng chủ sở hữu/Bên bảo đảm
Số CMND/Hộ chiếu

Ngày cấp

-

-

Địa chỉ
STT

Nơi cấp
Điện thoại

Loại

Số Seri

Mệnh giá

Kỳ hạn

Ngày đến hạn

Đơn vị phát hành

Bên vay (và Đồng chủ sở hữu/Bên bảo đảm) cam kết tài sản cầm cố thuộc sở hữu hợp pháp của Bên vay (và Đồng
chủ sở hữu/Bên bảo đảm), không có tranh chấp và đang không dùng để bảo đảm cho bất kỳ một nghĩa vụ trả nợ nào
khác.
8. Thông tin đề nghị (Quý khách lưu ý gạch chéo những yêu cầu không điền thông tin/không có nhu cầu đăng
ký)
8.1 Đề nghị mở tài khoản VND không kỳ hạn
Loại tài khoản

 Tiền gửi thanh toán

 Tiền gửi tiết kiệm

Hình thức tài khoản

 Cá nhân

 Giám hộ/Người đại diện hợp pháp

8.2 Đăng ký thanh toán dư nợ tự động

Tôi/Chúng tôi đồng ý là BIDV có quyền, và được Tôi/Chúng tôi ủy quyền, thực hiện ghi nợ tự động các khoản nợ
phải thanh toán (hay bất kỳ phần thiếu hụt của bất kỳ khoản nợ phải thanh toán đã thỏa thuận trước nào) vào tài
khoản của Tôi/Chúng tôi tại BIDV vào ngày làm việc ngay trước ngày đến hạn hoặc ngày đến hạn mỗi tháng liên
quan đến Thẻ tín dụng của Tôi/Chúng tôi.
Số tài khoản
 Số tiền thanh toán tối thiểu

Mở tại
4

 Thanh toán toàn bộ



% dư nợ cuối kỳ (lớn hơn 5%)

8.3 Đăng ký địa chỉ nhận sao kê giấy và/hoặc nhận thư, thông báo
(Vui lòng gạch chéo nếu không có yêu cầu. BIDV mặc định sẽ gửi Sao kê và các thư thông báo tới địa chỉ email
khách hàng đã đăng ký)
8.4 Đăng ký giao dịch thanh toán trực tuyến

 Thẻ chính

 Thẻ phụ 1

 Thẻ phụ 2

Tôi xin chịu trách nhiệm về các giao dịch thanh toán trên Internet thực hiện bằng thẻ đã đăng ký ở trên trong thời
gian sử dụng dịch vụ này
8.5 Đăng ký phát hành thẻ phụ
Thẻ phụ 1

Thẻ phụ 2

Họ và tên*
Phí thường niên* 1

 Nhóm 1: 29,999,000 VND
 Nhóm 2: 19,999,000 VND
 Nhóm 3: 9,999,000 VND
 Nhóm 4: 600,000 VND

Giới tính*

 Nam

 Nữ

 Nam

 Nữ

Ngày sinh*

-

-

-

-

-

-

-

-

Quốc tịch *
Tên trên thẻ (yêu cầu như thẻ chính)*
Số CMND/Thẻ căn cước công dân/
Hộ chiếu/CMSQĐNDVN*
Ngày cấp*
Nơi cấp*
Quan hệ với chủ thẻ chính*
Địa chỉ thường trú*
Địa chỉ liên hệ*
Địa chỉ email
Số điện thoại liên hệ*
Đăng ký hạn mức chi tiêu tháng*
(nếu có)
8.6 Đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử
Tài khoản thanh toán phí
 BIDV Online (gói phi tài chính)
 BIDV Online (gói tài chính)

 SMS OTP Số điện thoại nhận OTP
 Đăng ký nhận thông báo từ Ngân hàng

 BIDV Smartbanking

 Số điện thoại nhận OTP, SMS

Hình thức nhận thông báo Tên và mật khẩu đăng nhập dịch vụ
Gửi nhận tin nhắn Ngân hàng (Dịch vụ BSMS)

Nhận trực tiếp

Nhận qua Email

5

Số điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ
Tài khoản mặc định cung cấp thông tin
Đăng ký các nhóm dịch vụ sau
Dịch vụ mặc định đăng ký
Dịch vụ tin nhắn vấn tin
Dịch vụ nhận tin nhắn quảng cáo, thông báo
Thông tin thẻ tín dụng
4

Các dịch vụ đăng ký bổ sung nếu Khách hàng có nhu cầu
 Thông tin tài khoản tiền gửi
 Thông tin tài khoản tiền vay
 Thông tin L/C, bảo lãnh

Số tiền trích nợ tự động mặc định là Số tiền thanh toán tối thiểu nếu có Khách hàng đăng ký thông tin tài khoản thanh toán tự động.
5 Khách hàng mặc định đăng ký dịch vụ BSMS, BIDV Smartbanking

Sao kê thẻ tín dụng

 Thông tin thẻ tiết kiệm
 Thông tin tỷ giá, lãi suất, khác

Đánh dấu “ ” vào  nếu không đăng ký sử dụng dịch vụ  BIDV Smartbanking

 BSMS

9. Kê khai thuế theo Luật Mỹ
 Đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ (Cần có mẫu đơn W9)
 Không phải đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ nhưng có 1 trong những dấu hiệu Mỹ (Cần có mẫu đơn W8BEN)6
 Không phải hai đối tượng trên
10. Hồ sơ đính kèm
☐ Bản photo CMND/Hộ chiếu của Bên vay (và Đồng chủ sở
hữu/Bên bảo đảm)

Ký nhận của CBQLKHCN
(ký, ghi rõ họ tên)

☐ Bản gốc Giấy tờ có giá/Thẻ tiết kiệm theo liệt kê tại mục 7
☐ Bản gốc Giấy đề nghị xác nhận và phong toả GTCG/TTK kiêm
giấy ủy quyền rút tiền (áp dụng đối với trường hợp tài sản cầm cố
là GTCG do Tổ chức khác phát hành)
☐Khác …………………
Bằng cách ký vào phần dưới đây, Tôi/Chúng tôi hiểu và xác nhận rằng:
(i) Việc điền đầy đủ các thông tin theo bản đăng ký này không đảm bảo sự chấp thuận bản đăng ký này của BIDV
(ii) Các thông tin trên bản đăng ký này là cập nhật, chính xác và đầy đủ và đồng ý để Ngân hàng được tự do lưu trữ,
sử dụng, cung cấp thông tin của Tôi/Chúng tôi vào các mục đích mà Ngân hàng cho là cần thiết;
(iii) BIDV được toàn quyền phong tỏa (hoặc yêu cầu Đơn vị phát hành sổ tiết kiệm/giấy tờ có giá phong tỏa) tài
khoản/tài sản cầm cố/ký quỹ tại Mục 6,7. Đồng thời, bằng Hợp đồng này, Tôi/Chúng tôi đồng ý không hủy ngang,
ủy quyền cho BIDV được quyền phong tỏa, thu nợ gốc, lãi, phí từ thanh toán tài sản cẩm cố/ký quỹ hoặc bất kỳ tài
khoản tiền gửi nào của Tôi/Chúng tôi tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào hoặc tài sản thuộc sở hữu/đồng sở hữu của
Tôi/Chúng tôi mà không cần bất cứ thủ tục nào khác ngay khi BIDV cho là cần thiết;
(iv) Chữ ký của Tôi/Chúng tôi ở dưới là bằng chứng cho việc Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận ràng
buộc bởi những nội dung đã được nêu ra trong Bản các điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng.
Đây là chữ ký mẫu mà tôi/chúng tôi dùng cho tất cả các giao dịch liên quan đến thẻ của tôi/chúng tôi.
(v) Nếu là Chủ Thẻ chính, Tôi bảo đảm rằng Tôi đã trên 18 tuổi và hiểu rằng BIDV có quyền chẩm dứt việc sử
dụng Thẻ tín dụng trong trường hợp dịch vụ Thẻ tín dụng BIDV này được cấp không đúng quy định cho người dưới
18 tuổi.
(vi) Thẻ tín dụng nào mà Ngân hàng cung cấp cho Tôi/Chúng tôi, kể cả thẻ phụ được cấp dưới tài khoản của
tôi/chúng tôi, sẽ không được sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp trong bất kỳ hành vi hoặc mục đích nào trái
với pháp luật.
(vii) Tôi/Chúng tôi đã nhận được 01 bản sao, đọc và đồng ý tuân theo Bản các điều khoản và điều kiện phát hành và
sử dụng thẻ tín dụng (các Điều khoản và Điều kiện có thể được sửa đổi theo từng thời điểm.
Bản đăng ký này cùng với Bản các điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng tạo thành Hợp đồng
phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. Hợp đồng được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thông tin bằng tiếng Anh chỉ
mang ý nghĩa tham khảo. Trường hợp có sự sai khác giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được sử
dụng làm căn cứ pháp lý cuối cùng…
Các điều khoản, điều kiện và thỏa thuận liên quan: Bản điều khoản và điều kiện chung về tài khoản và dịch vụ tại
BIDV
Người được ủy quyền (hoặc Chủ thẻ chính
Chủ thẻ phụ 1
Chủ thẻ phụ 2
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)
người đại diện theo Pháp luật) (ký và ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu chữ ký thứ 1
Mẫu chữ ký thứ 1
Mẫu chữ ký thứ 1

Mẫu chữ ký thứ 2

6

Những dấu hiệu Mỹ theo quy định của FATCA bao gồ
ị
ộ

ạ

Mẫu chữ ký thứ 2

ại Mỹ, nơi sinh tạ
ủy quyền cho cá nhân có địa chỉ tại Mỹ

Mẫu chữ ký thứ 2

PHỤ LỤC 01AP - Đính kèm Công văn số 527/BIDV-TTT ngày 15/01/2018
ĐĂNG KÝ KIÊM HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ PHỤ
THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA INFINITE

Ngày

-

Số hợp đồng

-

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh …
Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây (Thông tin dấu (*) là bắt buộc)
1. Thông tin chủ thẻ chính
Họ và tên* (như trên CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Chứng minh sỹ quan QĐNDVN)

Ngày sinh

-

Loại thẻ*

-

Điện thoại liên hệ*

Số thẻ tín dụng*

-

-

-

2. Thông tin chủ thẻ phụ
Tôi/chúng tôi đồng ý và yêu cầu Ngân hàng cấp thẻ Phụ (với các Điều kiện và Điều khoản phát hành và sử dụng thẻ
tín dụng trong Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ của Ngân hàng) cho người được nêu tên dưới đây. Tôi/chúng tôi
đồng ý trả phí thường niên cho thẻ tín dụng phụ và các khoản phí khác có liên quan và mọi giao dịch thực hiện bằng
thẻ này sẽ được liệt kê và tính chung trên cùng sao kê Giao dịch của tôi/chúng tôi.
Thẻ phụ 1

Thẻ phụ 2

Họ và tên*
Phí thường niên*1

7

 Nhóm 1: 29,999,000 VND
 Nhóm 2: 19,999,000 VND
 Nhóm 3: 9,999,000 VND
 Nhóm 4: 600,000 VND
 Nam

Giới tính*
Ngày sinh*

 Nữ

 Nam

 Nữ

-

-

-

-

-

-

-

-

Quốc tịch *
Tên trên thẻ (yêu cầu như thẻ chính)*
Số CMND/Thẻ căn cước công dân/
Hộ chiếu/CMSQĐNDVN*
Ngày cấp*
Nơi cấp*
Quan hệ với chủ thẻ chính*
Địa chỉ thường trú*
Địa chỉ liên hệ*
Địa chỉ email
Số điện thoại liên hệ*
Đăng ký hạn mức chi tiêu tháng*
(nếu có)
Hộp thẻ
 Màu đen in nhũ vàng

 Màu đỏ in nhũ bạc

Hình thức quà tặng welcome gift
 Dặm thưởng VNA

Mã GLP

3 . Đăng ký giao dịch thanh toán trực tuyến  Thẻ phụ 1

1

 Thẻ hội viên Accor Plus
 Thẻ phụ 2

Tần suất sử dụng các ưu đãi đặc quyền/năm sẽ phụ thuộc vào mức phí thường niên khách hàng lựa chọn đóng, cụ thể:
Mức 29,999,000 VND: Dịch vụ phòng chờ không giới hạn, dịch vụ đón tiễn sân bay 8 lần, Golf/Spa 5 lượt
Mức 19,99,.000 VND: Dịch vụ phòng chờ không giới hạn, dịch vụ đón tiễn sân bay 8 lần, Golf/Spa 2 lượt
Mức 9,999,000 VND: Dịch vụ phòng chờ 6 lần, dịch vụ đón tiễn sân bay 1 lần, Golf/Spa 1 lượt

Tôi xin chịu trách nhiệm về các giao dịch thanh toán trên Internet thực hiện bằng thẻ đã đăng ký ở trên trong thời
gian sử dụng dịch vụ này
4. Đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử
Tài khoản thanh toán phí
 BIDV Online (gói phi tài chính)
 BIDV Online (gói tài chính)

 Token
 SMS OTP Số điện thoại nhận OTP
 Đăng ký nhận thông báo từ Ngân hàng

 BIDV Smartbanking

 SMS OTP, Số điện thoại nhận OTP

Hình thức nhận thông báo Tên và mật khẩu đăng nhập dịch vụ
Gửi nhận tin nhắn Ngân hàng (Dịch vụ BSMS)

Nhận trực tiếp

Nhận qua Email
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Số điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ
Tài khoản mặc định cung cấp thông tin
Đăng ký các nhóm dịch vụ sau
Dịch vụ mặc định đăng ký
Dịch vụ tin nhắn vấn tin
Dịch vụ nhận tin nhắn quảng cáo, thông báo
Thông tin thẻ tín dụng
Sao kê thẻ tín dụng

Các dịch vụ đăng ký bổ sung nếu Khách hàng có nhu cầu
 Thông tin tài khoản tiền gửi
 Thông tin tài khoản tiền vay
 Thông tin L/C, bảo lãnh
 Thông tin thẻ tiết kiệm
 Thông tin tỷ giá, lãi suất, khác

Đánh dấu “ ” vào  nếu không đăng ký sử dụng dịch vụ  BIDV Smartbanking

 BSMS

5. Kê khai thuế theo Luật Mỹ
 Đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ (Cần có mẫu đơn W9)
 Không phải đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ nhưng có 1 trong những dấu hiệu Mỹ (Cần có mẫu đơn W8BEN)39
 Không phải hai đối tượng trên
6. Hồ sơ đính kèm
Bằng cách ký vào phần dưới đây, Tôi/Chúng tôi hiểu và xác nhận rằng:
(i) Việc điền đầy đủ các thông tin theo bản đăng ký này không đảm bảo sự chấp thuận bản đăng ký này của BIDV;
(ii) Các thông tin trên bản đăng ký này là cập nhật, chính xác và đầy đủ và đồng ý để Ngân hàng được tự do lưu trữ,
sử dụng, cung cấp thông tin của Tôi/Chúng tôi vào các mục đích mà Ngân hàng cho là cần thiết;
(iii) Chữ ký của Tôi/Chúng tôi ở dưới là bằng chứng cho việc Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận ràng
buộc bởi những nội dung đã được nêu ra trong Bản các điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng.
Đây là chữ ký mẫu mà tôi/chúng tôi dùng cho tất cả các giao dịch liên quan đến thẻ của tôi/chúng tôi;
(iv) Nếu là Chủ Thẻ chính, Tôi bảo đảm rằng Tôi đã trên 18 tuổi và hiểu rằng BIDV có quyền chẩm dứt việc sử
dụng Thẻ tín dụng trong trường hợp dịch vụ Thẻ tín dụng BIDV này được cấp không đúng quy định cho người dưới
18 tuổi.
(v) Thẻ tín dụng nào mà Ngân hàng cung cấp cho Tôi/Chúng tôi, kể cả thẻ phụ được cấp dưới tài khoản của
tôi/chúng tôi, sẽ không được sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp trong bất kỳ hành vi hoặc mục đích nào trái
với pháp luật;
(vi) Tôi/Chúng tôi đã nhận được 01 bản sao, đọc và đồng ý tuân theo Bản các điều khoản và điều kiện phát hành và
sử dụng thẻ tín dụng (các Điều khoản và Điều kiện có thể được sửa đổi theo từng thời điểm);
Bản đăng ký này cùng với Bản các điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng tạo thành Hợp đồng
phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. Hợp đồng được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thông tin bằng tiếng Anh chỉ
mang ý nghĩa tham khảo. Trường hợp có sự sai khác giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được sử
dụng làm căn cứ pháp lý cuối cùng.
Các điều khoản, điều kiện và thỏa thuận liên quan: Bản điều khoản và điều kiện chung về tài khoản và dịch vụ tại
BIDV
Chủ thẻ chính
Chủ thẻ phụ 1
Chủ thẻ phụ 2
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu chữ ký thứ 1

28
32

Mẫu chữ ký thứ 2

Khách hàng mặc định đăng ký dịch vụ BSMS, BIDV Smartbanking

Những dấu hiệu Mỹ theo quy định của FATCA bao gồ
ị
ộ

ạ

ại Mỹ, nơi sinh tạ
ủy quyền cho cá nhân có địa chỉ tại Mỹ

Mẫu chữ ký thứ 1

Mẫu chữ ký thứ 2

